BIBLICKÁ CÍRKEV PRAHA
ZASLÍBENÍ DUCHA (SK 1,1-11)
Dostanete sílu Ducha svatého!
Ježíš vyslal své učedníky do celého světa a byl od nich vzat vzhůru. Jeho
příkaz jít a vyhlašovat Boží slovo, tedy získávat učedníky trvá a bude
trvat až do jeho druhého příchodu.
Text Písma – Skutky 1,1-11, vlastní překlad:
1První slovo, Theofile, jsem učinil o všem, co od počátku Ježíš činil a učil 2až do dne, kdy skrze

Ducha svatého dal přikázání apoštolům, které si vyvolil a byl vzat vzhůru. 3Jim také po svém
utrpení mnohými důkazy ukazoval, že je živ, když se jim čtyřicet dní zjevoval a říkal jim o
Božím království. 4Když spolu jedli, přikázal jim neopouštět Jeruzalém, ale čekat na Otcovo
zaslíbení, o němž jim řekl. 5Neboť Jan křtil vodou, vy však budete pokřtěni Duchem svatým po
těchto nemnoha dnech. 6Když se tedy sešli, ptali se ho: „Pane, už v tomto čase obnovíš
království Izraele?“ 7On jim však řekl: „Vám není dáno znát časy ani doby, které si Otec
ponechal ve své vlastní moci, 8ale přijmete sílu Ducha svatého seslaného na vás, a budete mi
svědky v Jeruzalémě a v celém Judsku a Samařsku a až na konec země.“ 9Když toto řekl, viděli
ho, jak vystupoval vzhůru a oblaka ho skryla jejich očím. 10A když hleděli vzhůru k nebi, jak
odcházel, hle, dva muži stáli vedle nich v zářícím oděvu. 11Řekli jim: „Muži galilejští, co stojíte a
hledíte k nebi? Tento Ježíš vzatý od vás do nebe, právě takto přijde stejným způsobem, jak jste
ho viděli odcházet do nebe.“

Otázky ke kázání:
1. Proč je pro křesťany tak důležitá věrnost?
2. Jaká je podstata Božího království?
3. K čemu potřebujeme moc Ducha svatého?

SKUTKY APOŠTOLSKÉ – DĚJINY PRVNÍ CÍRKVE
 Jak máme přistupovat ke knize Skutků?

Biblické odkazy:
 Ž 1,2; Mt 28,18-20;

I.

PÁNOVO SLOVO POKRAČUJE (V. 1-2)

 Koho Pán nejraději používá v tomto světě?

Biblické odkazy:
 Lk 1,1; Sk 23,26; 24,3; 26,25; Lk 1,3-4; Zj 1,3; Sk 20,6;

II. PÁNOVA SLUŽBA POKRAČUJE (V. 3-11)
 Co vyučoval Ježíš učedníky po ukřižování?

Biblické odkazy:
 Mt 6,33; J 13-17; Mt 20,20-23; J 18,36; Mt 24,36; Mk 13,32; Lk 24,50-51

III. PÁNOVA CÍRKEV POKRAČUJE (V. 8)
 Jak se můžeme naplňovat Duchem svatým?

Biblické odkazy:
 Lk 24,45-47; 1K 15,3-4; Jk 4,2; Lk 24,49; J 7,37-39; J 20,22; Sk 4,31; Ga 1,22; Sk 8,1; 9,31;
Ř 15,19; Fp 3,7-8

Osmisměrka
ALČA, BIOTIT, BUDÍK, ČELO, ČERV,
DĚVČE, DIKOBRAZ, DNES, FAVORIT,
KÁDR, KLID, LESK, LEST, LIAT,
LOOK, LOUŽ, LOVILKA, LUPENÍ,
MUŠLE, NOTA, OREL, OSMA,
OSTARA, OŽEH, PEPA, PEŘÍ, PLEŠ,
PLKAT, PRAŠULE, PŘES,
PŘÍVLASTEK, SIROBA, SKOBKA,
SOBI, STÍN, STOA, TRAŤ, TUŠE,
UŠANKA, ŽENŠEN, ŽIVOČIŠSTVO,
ŽLOUTENKA, ŽVATLA
Tajenka Lk 24,49
_________________________

PRAVIDELNÁ OZNÁMENÍ:
Středa 1830 Biblické studium a modlitební setkání v kanceláři (Sk 1,1-11).
Neděle 930 Shromáždění v divadle Kámen. Po shromáždění budeme mít
pracovní setkání sboru. Pokud můžete, buďte prosím přítomní.

Indie: Vzbouřenci zavraždili pastora
10. července pastor Munshi Dévu Tado vedl shromáždění nepočetné
skupinky křesťanů ve svém domě, když na místo dorazili maoističtí povstalci.
Podle manželčiných informací si s pastorem nejprve potřásli rukama, ale poté
mu ruce svázali za zády a odvedli ho pryč. Příbuzným řekli, že si s ním chtějí
promluvit. O několik minut později se ozval výstřel. Bezvládné pastorovo tělo
leželo na zemi a útočníci byli pryč.
Pastor Munshi po sobě zanechal manželku a čtyři malé děti. Podle
dostupných zpráv vesničany znepokojoval růst církve, protože se místní
obyvatelé obraceli od kmenového náboženství ke křesťanství. Má se za to, že
maoisty k vraždě navedli právě rozlícení vesničané, přestože pachatelé na
místě zanechali lístek, na kterém křesťana označili za policejního informátora.
Policisté vyšetřující zločin trvají na tom, že pastor Munshi žádný informátor
nebyl. Celá rodina uvěřila v Krista před sedmi lety a od té doby je vystavena
neustálému pronásledování. Pastor Vachami, který byl pastorovým blízkým
spolupracovníkem, pro něj nalézal jen slova chvály. „Byl to velmi skromný
člověk, věrný Boží služebník.“

Rozpomenou se a navrátí se k Hospodinu všechny dálavy země. Tobě se
budou klanět všechny čeledi pronárodů.
Žalm 22,28
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